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 الملخص:

لك لذ يؤثر التعليم في نواحي المجتمع كافة وليس على الطالب فحسب،المقدمة: 

 أصبحت مؤّسسات التعليم العالي تولي اهتماماً بنوعية التعليم لمالقاة توقّعات الطالب.

ة الطّّب ي كلّيّ تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الّصعوبات المؤثِّرة على الجودة التّعليميّة ف

في الجامعة الّسوريّة الخاّصة وذلك في المجاالت اإلدارية والخدمية واألكاديمية وأهم 

معوقات التعليم الجامعي من منظور طاّلب الطّّب والتعرف إلى أي فروق بين أفراد عينة 

 الدراسة.

معت بنداً حول تلك الّصعوبات، جُ  44استبيان تضّمن  259الطرائق: شملت الّدراسة 

 .2017من طالب الطب في الكلّية في العام الّدراسي 

النّتائج واالستنتاج: أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود صعوبات في العملية التعليمية 

 .في كّل المحاور التي تم تقييمها، وتُعد األزمة الحالية في سورية أحد أسبابها

ومن المتوقع عند عودة الجامعة  احتلّت النواحي اإلدارية المرتبة األولى في الصعوبات

إلى مقرها الدائم الحاوي على خدمات متناسبة مع كلية الطب أن تتقلص هذه الصعوبات. 

نقترح إقامة دورات تدريبية لرفع كفاءة الموظفين وتطبيق البرامج التعريفية واإلرشاد 

مل راسية والعاألكاديمي وتقويمها والمشاركة في تطويرها وتقويم المناهج والمقررات الد

 على تطويرها وتحديثها.

 

كلمات مفتاحية: طالب الطب؛ التعليم الطبي؛ الصعوبات التعليمية؛ األزمة؛ الجامعة 

 السورية الخاصة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract: 

Introduction: higher education affects not only the students 

themselves, but also all individuals of the society. Therefore, 

educational institutions are placing greater emphasis on meeting 

students' expectations and needs. This study aim to determine the 

difficulties affecting educational quality in Faculty of Medicine of 

Syrian Private University in the domains of administration, 

facilities, academic, and the impact of these difficulties on students 

from their perspective, in addition, to recognize any statistical 

difference between the study sample subgroups. 

Methods: the study included 259 questionnaire; each included 44 

questions surveyed from medical students in the educational year 

2017. 

Results and conclusion: the results showed apparent difficulties 

in educational process in all study domains, we think that the current 

Syrian crises is one of the main causes. 

Administrative problems were on top of the difficulties; 

therefore, we recommend reconsidering administrative services in 

university main campus. We also suggest providing training courses 

for the faculty staff, and apply good academic guidance for students. 

In addition to the continuing development of current academic 

curriculum. 

 

Keywords: Medical Students, Medical Education, Educational 

Difficulties, Syrian Private University. 

 

 

 

 

 



 المقدِّمة:

، وبالتوازي، ينمو (1)يؤثر التعليم في نواحي المجتمع كافة وليس على الطالب فحسب

، مما دفع مؤسسات التعليم (2)التعليم الجامعي بسرعة، ويتأثر بعمليّة العولمة بشكل كبير

 Student-centeredالعالي والجامعات أن تتوجه الى التعليم المستند إلى الطالب )

Education،)  والتركيز بشكل أكبر للتعرف على توقعات الطالب واحتياجاتهم

حول خدمات ومرافق التعليم الجامعي وأهميتها، لذلك أصبحت مؤسسات وتصوراتهم 

فالطالب والمجتمع  .(4, 3)لمالقاة تلك التوقّعات التعليم العالي تولي اهتماماً بنوعية التعليم

 .(5)الجامعي يشكالن المورد اإلنساني واإلجتماعي األهم للبلد

حكوميّة والخاّصة السورية بالنمو بالرغم استمر قطّاع التعليم العالي في الجامعات ال

من األزمة الحاليّة والّتي أجبرت العديد من الجامعات الخاصة على تغيير مقّرات حرمها 

، ومنها الجامعة الّتي أجريت فيها هذه الّدراسة. وبالرغم من تحّسن النظام (6)الجامعي

التعليمي في السنوات األخيرة، فإنَّ نقص الموارد، وهجرة األساتذة واألطباء في الكلّيات 

الطبيّة شكلت وتشّكل صعوباٍت تواجه المؤسسات التعليمية في سورية وتمثّل عبئاً كبيراً 

. أفاد مرصد البيانات (7)الرعاية الصحيّة والتعليم الطّبّي على حدٍّ سواء في مجاالت

حو ر بنالعالمي حسب منظمة الصحة العالمية بأنَّ العدد اإلجمالي لألطباء في سورية قدِّ 

، وتحتل  سورية مرتبةً منخفضةً فيما يتعلّق بعدد 2008وفقاً إلحصاءات عام  31,000

في الواليات  2.42نسمة مقابل  1000طبيباً لكل  1.56األطباء مقارنة بعدد الّسكان )

. وتفيد اإلحصائيات أّن عامل الهجرة إلى الواليات المتحدة (8, 7)(2009المتّحدة لعام 

 .(9)%13لألطباء السوريين أعلى من المتوقّع بحوالي 

تشير عّدة دراسات أّن تقييم الصعوبات ونتائجها يؤدي إلى تحسين أداء جودة الخدمة 

التعليمية والتعامل اإليجابي مع تطلعات الطالب وتوقعاتهم وتزيد استجابة المسؤولين 

ين، باإلضافة إلى المساهمة في رفع مستوى الجودة في اإلداريين والمساهمين المالي

، (11, 10)المؤسسة التعليمية، مما يلعب دوراً هاّماً بالتّاثير اإليجابي على نجاحها

تكونت فكرة الدراسة وأهدافها لتحديد وتحليل أهم وبالتالي، وبناًء على هذه المعطيات 

العوامل التي تشكل صعوباتٍ تؤثِّر على جودة التّعليم والتي يواجهها طاّلب كلّية الطّب من 

وجهة نظرهم، واالستعانة بنتائج هذه الّدراسة لتحديد مجاالت األداء التي تحتاج إلى 

ها بكفاءة أكبر، حيُث العوامل التي تؤثر تحسيناٍت، أو المجاالت التي يمكن استخدام موارد

 .(13, 12)على األداء األكاديمي في الكليات الطبية هي مجال اهتماٍم نشأ حديثاً في سورية

تهدف الدراسة إلى تحديد الّصعوبات المؤثِّرة على الجودة التّعليميّة في كلّيّة الطّّب في 

في المجاالت اإلدارية والخدمية واألكاديمية، وأهم الجامعة الّسوريّة الخاّصة وذلك 



معوقات التعليم الجامعي من منظور طاّلب الطّّب والتعرف إلى أي فروق بين أفراد عينة 

 الدراسة.

 

 الطّرائق:

مشاركاً وذلك للحصول  255، ُحدِّدت العينة بـ2017أجريت الدراسة في العام الدراسي 

(. Confidence Interval=5%(، و)Confidence level) %95 على مستوى ثقة

طالباً. تم اختيار الطاّلب باستخدام طريقة  282ولتعويض احتمال الرفض، زدنا العينة لـ

على  stratified cluster random samplingاالعتيان العشوائية العنقودية المطبّقة 

 القوائم الّرسمية للطاّلب المسّجلين في الفصل الّدراسي الحالي.

وات الّدراسة: استبيان المعلومات الديموغرافيّة حول العمر والجنس ومكان الوالدة أد

والوضع االقتصادي والمستوى التعلمي لكلٍّ من األب واألم، واستبيان خاص بالدراسة تمَّ 

وأسئلة من عدة استبيانات استُخدمت في  SERVQUAL(14)تصميمه اعتماداً على 

 ، ولقاءاٍت مع الطالب لمعرفة المعوقات.(16, 15, 13)دراسات مماثلة

طالباً من نفس العيّنة، وتم تقييم  15على ( Pilot Studyأُجريت دراسة تجريبية )

( االستبيان من قبل لجنة تحكيم في الجامعة. وتّم تقييم معّوليّة Validityمصدوقية )

من خالل قياس معامل كرونباخ ألفا لتحديد االتّساق الّداخلي ( Reliabilityاالستبيان )

بية، ولالستبيان ( للدراسة التجريCronbach Alpha=0.746لالستبيان و كانت النتيجة )

 (.0.805النّهائي=

عبارة تُغطي محاور الّصعوبات اإلداريّة، الخدميّة،  44تضمن االستبيان النهائي 

 واألكاديمية وأخيرا تأثير الّصعوبات الّسابقة على الطاّلب.

زت اإلجابات عند إدخال  Likertقُدِّرت اإلجابات باستخدام سلّم  الخماسي، وُرمِّ

 ="أوافق بشّدة".5"ال أوافق أبداً"، =1البيانات حسب: 

شارك الطاّلب بعد أخذ الموافقة المستنيرة والتأكيد على الحفاظ على سريّة المشاركين، 

ثمَّ ُشرح االستبيان وكيفيّة اإلجابة على األسئلة وأهداف الّدراسة، استُبِعدت االستبيانات 

 Googleبيانات باستخدام برنامج ذات البيانات النّاقصة من التّحليل اإلحصائي وأُدخلت ال

Forms (Google Inc, CA, USA)  عبر اإلنترنت واستخرجت باستخدام برنامج

Microsoft Office Excel 2016 (Microsoft Corporation, Redmond 

WA, USA)  وُحلِّلت باستخدامSPSS 23 (IBM Corporation, NY, USA). 

، Friedmanليل البيانات بما فيها اختبارات استُخِدمت االختبارات االحصائيّة في تح

Kruskal-Wallis ،Mann-Whitney حيث استُخِدم اختبار .Friedman  لتحديد



ً بين متوسِّط إجابات المحاور العريضة لالستبيان فيما بينها،  وجود فرق مهم احصائيّا

ن إجابات لتحديد في حال وجود فرق مهم احصائيّاً بي Mann-Whitneyواستُخِدم اختبار 

فاستُخدم لتحديد وجود فرق مهم  Kruskal-Wallisالطاّّلب تبعاً لجنسهم، أّما اختبار 

ً بين إجابات الطاّلب تبعاً لسنة الّدراسة والوضع االقتصادي، ومكان الوالدة  إحصائيّا

 باإلضافة إلى المستوى الّدراسي لألب واألم.

 القية في الجامعة الّسورية الخاّصة.أُخذت الموافقة االخالقية للبحث من اللجنة االخ

 

 

 النتائج:
استبيان في التحليل النهائي للبيانات، وضّم طاّلباً من كافة سنوات  259تم تضمين 

 الّدراسة.

( 161، ن=%62.2( من المشاركين إناثاً و)98، ن=%37.8صفات اللعينة: كان )

اإلناث إلى الّذكور في الكلّية. وكان متوّسط أعمار المشاركين ذكوراً وهي تمثل نسبة 

 عاماً(. 35-18سنة ) 21.26±2.496

(، ثم 149، ن=%57.5وجدنا أن أكثر الطالب من مواليد محافظة دمشق وريفها )

 (، ثم باقي المناطق.32، ن=%12.4المنطقة الجنوبية )

هم االقتصادي جيٌّد ( أنَّ وضع142، ن=%54أفاد أكثر من نصف المشاركين )

( بأن 60، ن=%23.2( ان وضعهم االقتصادي ممتاٌز بينما أفاد )50، ن=%19.3و)

( كان وضعهم االقتصادي سيئاً. أفاد 7، ن=%2.7وضعهم االقتصادي متوّسطٌ و)

( حصلت 156، ن=%60.2( بأنَّ آبائهم أكملوا تعليمهم العالي و)186، ن=71.8%)

 .أُمهاتهم على تعليمهن العالي

ً ) Friedmanإنَّ اختبار  ( بين P<0.001أّكد وجود فرق ذي داللة مهّمة إحصائيّا

ند استخدام ع متوّسط اإلجابات لكل تصنيف عريض من تصنيفات االستبيان فيما بينها.

ً بين متوسِّط  Mann-Whitneyاختبار  تبين عدم وجود فرٍق ذي داللٍة مهّمٍة إحصائيّا

أظهر عدم  Kruskal-Wallis(. أّما اختبار p>0.05ناث )إجابات الطاّلب الّذكور واإل

ً بين متوسِّط إجابات الطاّلب حسب سنة الّدراسة،   وجود فرٍق ذي داللٍة مهّمة إحصائيّا

 (.p>0.05الوضع االقتصادي، مكان الوالدة، والمستوى التّعليمي لكلٍّ من األب واألم )

 

 نتائج االستبيان:



ان على المتوّسطات الحسابية ألجوبة األسئلة على ُسلَّم اعتمد تفسير نتائج االستبي

Likert  ٍال أوافق على وجود 1.80-1.00وذلك وفق: ال أوافق أبداً على وجود صعوبات ،

، أوافق على وجود 3.40-2.60، محايٌد على وجود صعوباٍت 2.60-1.80صعوباٍت 

 .5.00 - 4.20، أوافق بشّدٍة على وجود صعوباٍت 4.20-3.40صعوباٍت 

(. بلغت 0.36±3.59شكلت متوسطات الّصعوبات في المجال اإلداري النسبة األعلى )

( 4.05±0.973( وأعلى قيمة متوسط حسابي )1.263±3.08قيمة أدنى متوسط حسابي )

وافق عدٌد كبيٌر من الطّاّلب على وجود حيث وأغلب المعوقات ضمن مجال "أوافق". 

(، كذلك على وجود فجوة 0.973±4.05مي للطاّلب )ضعف في التّوجيه واإلرشاد األكادي

( ووجود قصورٍ في تعريف الطاّلب المستجّدين 1.007±4.04بين إدارة الكلية والطاّلب )

(. وموافقتهم على وجود قصوٍر في اهتمام اإلدارة بالطاّّلب 1.159±3.37بنظام الكلية )

 (.1.126±3.69والّرد على استفساراتهم )

طّالب على عدم وضوح اختصاصات أقسام اإلدارة للطاّلب أكدت نسبةٌ من ال

( وعلى وجود بطٍء بإنجاز المعامالت المالية واإلداريّة الخاّصة بالطاّلب 3.39±1.030)

 (.1.246±3.37ووجود البيروقراطية )

( والتي تراوحت في درجتها من "خفيفٍة" إلى 0.78±3.54تلتها الّصعوبات الخدميّة )

( وأعلى قيمة 1.156±3.38بلغت قيمة أدنى متوسٍط حسابٍي للعبارات )"كبيرٍة جّداً". 

 (.0.954±4.31متوسٍط حسابٍي )

عوبات الخدميّة تسع أسئلة، حيث وافق وبشّدٍة معظم الطالب على تدنّي  تضمنت الصُّ

(، وكان المتوّسط فيما يخص قلة األنشطة 1.098±4.14مستوى القاعات الدراسية )

(، وتدني المستوى البيئي في المرافق الّدراسية 1.146±3.39ية )الجامعيّة والميدان

(. عند سؤال المشاركين عن ضعف التّجهيزات والمعّدات الطّبية في 1.035±4.27)

 (.0.928±3.19المشافي، أجابت النّسبة األكبر بالحياد )

معظم  جاببالنّسبة للخدمات المكتبية وقاعدة البيانات العلميّة الموجودة في الجامعة، أ

المشاركين بالموافقة والموافقة بشّدٍة على افتقار الجامعة إلى مكتبٍة الكترونيٍة وسمعيٍة 

 (.1وبصريٍة و "افتقار الجامعة إلى اشتراكاٍت بمكتباٍت ومجاّلٍت علميٍّة دوليٍّة". الجدول)

ٍي ( إذ بلغت قيمة أدنى متوسٍط حساب0.55±3.39جاءت الّصعوبات األكاديمية ثالثاً )

 (. 0.928±4.28( وأعلى قيمة متوسٍط حسابٍي )0.966±1.97)

تمت دراسة الّصعوبات األكاديميّة في المقّررات فكانت كثافة المعلومات في المقررات 

(. وقلّة التنوع في الطرق التدريسية والطّرق االستنتاجية 1.187±3.44الّدراسيّة )

لوقت المخصص لدراسة المواد (، وعلى وجود ضيٍق في ا1.069±  3.78والبحثية )



(، وعدم توافر تدريٍب كاٍف للطالب للدراسة باللغة اإلنكليزية 1.136±3.99)

(1.073±3.97.) 

( كُوجود حاالت من 0.57±3.34تم دراسة الصعوبات الموجودة مع الهيئة التّدريسيّة )

ن ( وجنوح بعض المدّرسي1.151±3.64المزاجيّة والتّعّسف عند بعض المدّرسين )

(. وقلّة عدد اللقاءات المباشرة مع المشرفين  1.125±3.48للمجاملة وعدم العدالة )

(. لكن أفاد 1.069±3.73(، وقلّة استخدام أسلوب التدريس التفاعلي )1.139±3.51)

 (.1.072±3.41الطالب بالموافقة على جودة التدريب )

جزٌء كبيٌر من  (. وافق0.75±3.14في مجال صعوبات االمتحانات كان المتوسط )

(، وعلى عدم 0.986±3.68الطالب على صعوبة أسئلة االمتحان النهائي والمذاكرات )

(، وكانت األجوبة حيادية حيال انتشار الغش بين 1.180±3.78كفاية زمن االمتحانات )

 (.1.332±2.97الطالب )

وحت (. والتي ترا0.47±3.34أخيراً تمت دراسة تأثيرات الّصعوبات على الطّالب )

بين تأثيٍر ذو درجٍة "خفيفٍة" إلى "كبيرٍة"، فكانت قيمة أدنى متوسط ٍحسابٍي 

(. أجاب عدد من الطالب 1.106±3.71(، وأعلى قيمة متوسٍط حسابٍي )1.143±2.35)

(. 1.106±3.71بأنَّ الّصعوبات سببت لهم شعوراً بالصدمة من واقع التّعليم الحالي )

( واكتسابهم المهارات 1.220±3.56م المستقبلية )وبالتالي، تأثيرها على طموحاته

(. أخيراً، كانت نتيجة السؤال هل الّصعوبات تجعلك تشعر 1.124±3.61التّعليميّة )

(، لكن، أجاب الكثيرون بأّن الّصعوبات الحاليّة تجعلهم 1.160±  3.62باإلحباط هي )

 (.2(. الجدول)1.134±3.27يشعرون بالتّحّدي لمواجهتها )

 

  اقشة:المن

يتكّون التعليم الطبي في الجامعات السورية من برنامجٍ تعليمٍي مّدته ست سنوات، ثالث 

سنواٍت من العلوم األساسيّة، والّسنة الرابعة والخامسة للمواد السريرية النّظريّة والتدريب 

السريري ضمن المستشفيات التعليمية، أما السادسة فهي للتدريب السريري ضمن 

 .(12)التعليمية المستشفيات

هذه الّدراسة األولى من نوعها التي تدرس تصّور الطاّلب عن صعوبات التّعليم الطّبّي 

في سورية، وتأثيرها عليهم. عكست النّتائج الديموغرافيّة تنّوع الطّالب من مختلف 

 .يّة إضافةً لوجود طالٍب مولودين خارج سوريةالمحافظات الّسور

بالنسبة للوضع اإلقتصادي للمشاركين، فإنَّ النتائج قد ال تعكس الحالة االقتصادية 

للمجتمع الّسوري، حيث أنَّ الدراسة كانت في جامعٍة خاصٍة وتتطلب أقساطاً عاليةً لكن 



مختلفة من المجتمع السوري. الجامعة تقدم الكثير من المنح الدراسية المجانية لشرائح 

الحظنا ارتفاع المستوى التّعليمي لألبوين، والنّسبة العالية للتعليم الجامعي وخصوصاً ممن 

تخّرجوا من كلّيّاٍت طبيٍّة، مما يعزز أنَّ اهتمام األسرة بتعليم أوالدها أمٌر أساسٌي لتفوق 

 األبناء علمياً. 

وجود ّصعوباٍت سلبيٍة في جميع محاور االستبيان وجدنا أنَّ النّتائج تميل للموافقة على 

اإلدارية والخدمية واألكاديمية باإلضافة لوجود تأثيرٍ واضحٍ لهذه الّصعوبات على الطاّّلب. 

ويتوافق ذلك مع دراساٍت في دول المنطقة حول واقع الخدمات التّعليّميّة، كدراسة 

(Aghamolaei وZareفي إيران )(2) والتي أفادت بوجود فجوٍة في جميع محاور ،

 .(17)(Roudbariو Kebriaeiالجودة التعليمية والخدمية المدروسة، وكذلك دراسة )

( بإجراء دراسٍة مشابهٍة لتحديد إدراكات وتوقعات الطاّلب Mukhopadhyayوقام )

 .(18)لبيّة في جودة التعليم الطبيفي الهند للخدمات التّعليمية، وأظهرت وجود الفجوة السّ 

طٍة إلى كبيرٍة، كضعف  ويي  التّ إنَّ نتائج الّصعوبات اإلدارية المتراوحة بين متوسِّ

واإلرشاد األكاديمي، وويود فيوة بين إدارة اليامعة وطّّلبها وقصور بتعريف الّطّّلب 

المستيّدين بنظام اليامعة، والّرد على اسئلة الّطّلب واستفساراتهم، وعدم ويود وضوٍح 

 بأقسام واختصاصات اإلدارة في دراستنا أشارت إليها دراسة

(Arbouni في إيران حول أهمية تعاطف الطاقم اإلدراي في تضييق وزمّلؤه )

-Arslanagić، و كذلك دراسة )(19)الفيوة بين توقعات الطّلب والخدمات التعليمية

Kalajdžić )لى تسّرب جزٍء من الكادر نعزو هذه النتائج إ . ويمكن أن(20)وزمّلؤه

اإلداري بسبب األزمة وإلى قلّة كفاءة الموارد البشرية وقلة برامج إعداد وتأهيل ومتابعة 

القائمين على عملية القبول والتسجيل بالجامعة وتدريبهم على أسس ومبادئ اإلرشاد 

دد عاألكاديمي ومهارات التواصل، كتوضيح إجراءات شؤون الطالب، باإلضافة إلى قلة 

العاملين في قسم القبول والتسجيل وكثرة األعباء المنوطة بهم. إنَّ التركيز على تحسين 

كادر الموظّفين وتعاملهم الخدمي مع الطاّّلب وإجراء ورشات تدريٍب خاّصٍة بالموظّفين 

والكادر اإلداري في الكلّيّة مهم لتحسين صورة الكلية أمام الطالب، مّما يتوافق مع دراسة 

(Clareفي كندا )(21). 

دوراً  بأن الخدمات تلعب Berryفيما يخص الّصعوبات الخدميّة، وأهميتها فقد اقترح 

عة (11)هاماً في تعزيز نجاح المؤّسسة ، وفي دراستنا، قد يعود سبب الصعوبات المتنوِّ

صمة تم االنتقال إليه على ُعجالة لتحدي األزمة ولمتابعة إلى أنَّ المقر المؤقت في العا

الجامعة لمسيرتها التّعليمية دون خسارة عاٍم دراسٍي، مما يبرر موافقة الطاّّلب على وجود 

تدنٍّ بمستوى القاعات الدراسية وتدنّي المستوى البيئي للمرافق، وقلّة األنشطة الجامعيّة 



 ريب السريري ضمن العاصمة والتي تتمتع بمستواُ تعليميٍ والميدانيّة. لكن بقاء مشافي التد

َر إجابات الطالب بالحياد عند سؤالهم عن التجهيزات والمعّدات الطبيّة في المشافي  جيٍد برَّ

 التّعليمية.

أشار الطالب إلى افتقار الجامعة إلى المكتبة اإللكترونيّة السمعية والبصرية، وغياب 

جاّلت العلمية الّدولية. قد يعزى ذلك للعقوبات االقتصادية على االشتراكات بالمكتبات والم

سورية. إنَّ ظروف البالد غير المواتية على الّصعيد الّدولي، وصعوبات السفر الحاليّة 

للسوريين، تبرر صعوبة القيام باتّفاقيّات التبادل الطاّلبي الّدولي، عدا عن ارتفاع تكاليف 

تلفة، ة. إنَّ التبادل الطاّلبي يشّكل بيئة تعليم يخترق الثقافات المخالّسفر بشكٍل كبيرٍ بعد األزم

ويمكن أن يكون وسيلةُ فّعالةُ ومستديمةُ ترّكز على تطوير مهارات طالب الطب وخصوصاً 

 .(22)في مجاالت الصّحة العاّمة

ال بد وأنَّ لها أثراً سلبياً على العملية التعليمية وهو ما تذكره كثير فيما يخص األزمات 

التي أوضحت تأثير األزمة على الجودة وزمالؤه(  Barnett-Vanes)من الدراسات منها 

 .(23)التعليمية في العراق

األكاديمية: أقرَّ معظم الطاّلب بوجود كثافٍة في معلومات المقّررات  الّصعوبات

الّدراسية األساسيّة وضيق في الوقت المخصص لبعض المقررات، وذلك طبيعٌي في كلّيٍة 

الطّب. أّما االستخدام المتوازن للمراجع والمحاضرات عكست اإلجابات تنّوع مصادر 

لطرائق التدريسية واالختبارات كالطّرق االستنتاجية الّدراسة في الكلّيّة مع قلّة تنّوع ا

، إنَّ إجراء ورشات عمل (24)والتفاعلية والتي هي مهمةٌ جداً في التعليم الطبي والبحثية

حول: "التواصل الفّعال بين اعضاء الهيئة التعليمية  والطاّلب"، و"مهارات التّدريس 

 ية بالغٍة في تخفيف الصعوبات في هذا المجال.النّظري" ذو أهم

وافق الطاّلب بشّدٍة على عدم توافر تدريٍب كاٍف باللغة اإلنكليزية، على الّرغم من 

حيادهم فيما يتعلّق بصعوبة دراسة المقّررات المفروضة باللّغة اإلنكليزية. تعكس هذه 

 الّسوري.  اإلجابة جودة تعليم اللغة االنكليزية في المنهاج المدرسي

اإلشراف والهيئة التّدريسيّة: وافق الطاّلب على وجود حاالٍت من التعّسف والمزاجيّة 

وعدم اإلنصاف من قبل بعض المدّرسين، إنَّ اعتماد امتحاناٍت بديلٍة في االمتحانات 

( Competency Based Assessment) العمليّة، كنظام التقييم المعتمد على الكفاءات

وزمالؤه( أنَّ قلَّة التعاطف عند المدرسين  Cyril Foropon. أشار )(12)مهم جّداً 

وصعوبة التواصل مع المدرس وشخصيته ونمط المحاضرات أدَّى إلى وجود فجوٍة بين 

 .(10)الكادر التدريسي والطالب



للمشرفين عندما يحتاجون إليهم، فإنَّ تفرغ أعضاء  فيما يخص صعوبة وصول الطالب

هيئة التّدريس وتحديد مواعيد خارج أوقات التدريس للرد على أسئلة الطالب ومشاكلهم 

. وجدنا (5)واقتراحاتهم بشأن المناهج الّدراسية يساهم في تحسين مخرجات التعليم الطبي

أنَّ رأي الطالب حول التّدريب العملي والسريري في الكلّية جيد، داالً على استمرار جوّدة 

 التّدريب وخصوصاً بتنّوع مشافي التّدريب واختصاصاتها.

ليمي مع الطّلبة، يؤّدي إلى تعزيز ثقة الطاّلب بأنفسهم إنَّ تعزيز تواصل الكادر التّع

وإحساسهم باإلنتاج ضمن المجتمع وذلك من خالل استمرار تشجيع المدّرسين للطلبة حول 

 أفاق مهنة الطّب وإعالء سقف طموحهم.

فيما يخّص االمتحانات، اتّفق الطاّّلب على صعوبة أسئلة االمتحان النهائي وعدم كفاية 

 حان، وذلك طبيعي في إطار كلّية الطّب ونظامها الّصارم.زمن االمت

عكست آراء الطاّلب أّن الّصعوبات الحاليّة تؤثّر على طموحاتهم المستقبلية وعلى 

اكتسابهم للمهارات التّعليمية، باإلضافة إلى أنَّ واقع التّعليم الحالي غير متناسٍب مع 

م باإلحباط من واقع التّعليم الحالي. إنَّ هذه توقّعاتهم الّسابقة، كما أشار الطاّلب بشعوره

، مما يستدعي ذلك جهود المسؤولين (25, 11)النّتائج تتوافق مع نتائج الّدراسات الّسابقة

لتحسين هذا الواقع في جميع األبعاد، من خالل التخطيط والتّدريب المناسب لتمكين 

في الكلّيّة وذلك لتحسين مخرجات الكلّيّة، ويتوافق ذلك مع نتائج المراجعة  العاملين

 .(25)2017المنهجية للكلّيات اإليرانيّة عام 

إنَّ نتائج هذه الدراسة تتيح لنا فرص ترتيب أولويّات الكلّية في تحسين الخدمات 

التّعليميّة المقّدمة، خاّصةً إذا تمَّ وضع النتائج السابقة على طريق التطبيق فإنَّ النتائج قد 

 .(25, 11)على كامل العملية التعليمية وتحقِّق معايير الجودة التّعليميةتنعكس 

إّن االستبيان صمم بطريقة أسئلةٍ عن الّصعوبات وبالتّالي قد يوجد  :محدوديّات الّدراسة

لية الانحياٌز بإجابة العديد من الطاّّلب بالموافقة على اإلجابة السّ  جيّدة لبية، بالّرغم من المعوَّ

 (Cronbach alpha=0.805).حسابيّاً لالستبيان 

نظراً لتنّوع الخطّة التّدريسيّة والمستويات التّعليمية في الجامعات األخرى، واختالف 

التجهيزات والمرافق والموظّفين وأعضاء الهيئة التدريسيّة، وألنَّ الدراسة تمت في جامعٍة 

ظروف االزمة في سورية، لذلك يصعب تعميم النتائج على غيرها من  واحدٍة وفي

 .الجامعات، لكن نقترح إعادة الدراسة بعد فترة ومتابعة تغيّر النتائج

 

أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود صعوباٍت في العملية التعليمية في كل  االستنتاج:

 تقييمها حالياً والتي تعد األزمة الحالية في سورية أحد أسبابها.المحاور التي تم 



احتلت النواحي االدارية المرتبة األولى في الصعوبات حيث أفاد معظم الطالب 

بوجودها ومن المتوقع عند عودة الجامعة إلى مقرها الدائم الحاوي على خدمات متناسبة 

إعادة النظر بالصعوبات األكاديمية  مع كلية الطّّب أن تتقلص هذه الصعوبات وأن يتم

 والتعليمية لرفع جودة الخدمات وتحسينها سواء من الموظفين والهيئة التعليمية.

نقترح إقامة دوراٍت تدريبيٍة لرفع كفاءة الموظفين وتحفيزهم على اإلسهام األكبر في 

يفية امج التعرمهارات التواصل واإلرشاد الجيد للطالب، وقيام إدارة الجامعة بتطبيق البر

واإلرشاد األكاديمي وتقويمها والمشاركة في تطويرها وتقويم المناهج والمقررات 

 الدراسية والعمل على تطويرها وتحديثها.
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